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INDICO ao Excelentíssima Senhora Secretária
de  Estado  de  Educação,  com  cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a
necessidade  de  realizar  a  reforma da  Escola
Estadual  Carlos  Hugueney,  no  município  de
Alto Araguaia – MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de realizar a reforma da Escola Estadual Carlos Hugueney, no
município de Alto Araguaia – MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de realizar a reforma da Escola Estadual Carlos Hugueney, no município
de Alto Araguaia – MT.

A Escola Estadual Carlos Hugueney, com sede no município de Alto Araguaia – MT, situada na Rua Rio
Branco, n°253, é mantida pela rede oficial de ensino do Estado de Mato Grosso. Foi criada por um Projeto de
Lei, elaborado pelo Prefeito Ondino Rodrigues Lima, em janeiro de 1950, para atender alunos do primário
com uma educação de qualidade.

Desde o ano letivo de 2018, a Escola atende cerca de 116 alunos do ensino médio, em período pleno
(integral). Esse sistema busca promover a formação integral dos estudantes e fortalecer o protagonismo
juvenil com a oferta de atividades que promovam a educação científica e humanística, a valorização da
leitura, da cultura, o aprimoramento da relação teoria e prática, da utilização de novas tecnologias e o
desenvolvimento de metodologias criativas e emancipadoras.

No entanto, as salas de aulas são pequenas e as instalações são antigas, apresentado péssimas condições
de uso, colocando em risco a saúde das crianças e dos profissionais de educação que trabalham na unidade.

1



Indicação - 9hx0vclv

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Desta forma, apresento esta indicação, para que as reformas aqui pleiteadas sejam realizadas, visto que o
Estado de Mato Grosso tem o dever de levar educação de qualidade para a população, visando garantir o
desenvolvimento social, econômico e cultural dos jovens.

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Novembro de 2021

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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